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Vuosikokoussatoa
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin
Helsingissä 5.4.2014. Kokouksessa oli
läsnä
13
jäsentä.
Yhdistyksen
puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan
Tero Ylikylä. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Asta Asunmaa, Minna Päivärinta, Päivi
Huhtinen, Katri Salminen, Arja Kananoja ja Helena Turunen. Varajäseninä jatkavat
Kyösti Laajalahti, Anna-Liisa Saari, Tuula Rosenlöf-Inkinen ja Jaana Vetikko. Uusina
varajäseninä valittiin Sirkka Günther sekä Tiina Tahvonen. Yhdistyksen tilinpäätös oli
7.829,99 euroa ylijäämäinen vuodelta 2013. Yhdistys jatkaa toimintaansa vuoden 2014
aikana perinteiseltä pohjalta. Edunvalvonnan lisäksi hallitus laadituttaa historiikin
yhdistyksen toiminnasta vuosilta 1995–2014, joka julkaistaan 2015 pidettävässä 20vuotisjuhlakokouksessa. Edunvalvonnan osalta painopiste on nykyisen TES-sopimuksen
soveltamisessa, jonka voimassaolo päättyy 31.10.2016. Syksyn jäsenpäivä päätettiin
pitää lokakuussa 4.-5. Jytyliiton järjestämän luentotilaisuuden ja risteilyn yhteydessä.
Kokouksessa oli Jytyn ajankohtaisia asioita kertomassa työmarkkina-asiamies Veli
Vähämäki.

1. YHDISTYKSEN JÄSENPÄIVÄ 4.-5.10.2014
Vietämme perinteistä jäsenpäivää tänä vuonna yhdessä muiden Jytyläisten kanssa 4.5.10. Päivä alkaa luentotilaisuudella Finlandiatalossa klo 10. Luentopäivässä ovat
luennoitsijoina mm. Mato Valtonen, Aino Suhola ja Tom Pöysti. Finlandiatalolta
siirrymme klo 16.45 Länsisatamaan, josta matkaamme Tallinnaan M/S Silja Europalla ja
palaamme takaisin Helsinkiin Sunnuntaina 5.10. klo 16. Laivalla on myös yhteistä
ohjelmaa ja Tallinnassa on aikaa käydä kaupungilla. Paikkoja on varattu alustavasti 20.
Tapahtumasta
löytyy
lisätietoa
nettisivuilta
osoitteesta
www.matkavekka.fi/jytyamaissajamerella. Ilmoittautumiset tulee tehdä Neuvoon Asta
Asunmaalle sähköpostiin asta.asunmaa@proagria.fi. Ilmoittautumiset tulee tehdä
kesäkuun loppuun mennessä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Matkan
omavastuu on 40 euroa, joka tulee maksaa yhdistyksen tilille kun olet saanut
vahvistuksen Astalta varauksestasi. Tapahtumaan on järjestetty liittymäkuljetuksia eri
puolilta Suomea. Tiedot kuljetuksista löytyvät Matkavekan sivuilta yllä olevasta
osoitteesta. Mikäli et pysty käyttämään näitä yhteyksiä niin keskustele muista

järjestelyistä Asta Asunmaan kanssa (puh. 040 5929 226). Peruutusehdot ovat
matkatoimiston varausten peruutusehtojen mukaan.
2. TASKUKALENTERI 2015
Vuosikokous päätti että vuoden 2015 taskukalenterit tilataan vain niitä haluaville
jäsenille. Mikäli haluat ko. kalenterin vuodelle 2015, niin laita asiasta sähköpostia Tuija
Väyryselle 30.6.2014 mennessä osoitteeseen tuija.vayrynen@proagria.fi.

3. NEUVO RY HISTORIIKKI 1995–2014
Vuosikokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhdistyksen 20 ensimmäisestä
vuodesta laaditaan historiikki. Yhdistyksen perustamisesta tulee kuluneeksi 20 vuotta
20.5.2015. Historiikkia tekemään on valittu ulkopuolinen henkilö eli Kari Kulovaara. Kari
on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori ja omaa laajan kokemuksen
ammattiyhdistysliiketutkimisesta. Kari kaipailee tietoja ja muisteluja yhdistyksen
toiminnasta menneiltä vuosilta, samoin kuin myös valokuvia eri tapahtumista. Kariin voi
olla
yhteydessä
suoraan
puhelimitse
044-3883703
tai
sähköpostitse
kari.kulovaara@gmail.com. Toivonkin että Teiltä jäseniltä löytyy muistoja menneiltä
vuosilta, jotta saamme hyvän historiikin toiminnasta menneiltä vuosilta.

4. JÄSENEDUT
Lomakausi on taas lähestymässä ja meillä on tarjottavana jäsenille myös paljon etuja
hyödynnettäväksi kesän aikana. Tutustu kotisivuillamme www.neuvo.info oleviin
yhdistyksen omiin etuihin. Samoin jäsenetuja löytyy osoitteista www.jytyliitto.fi että
www.sttk.fi. Käytä hyväksesi näin maksamaasi jäsenmaksua. Alla on listaus vielä Neuvo
ry:n omista jäseneduista, joista hakuohjeet yhdistyksen kotisivuilla.









kaksi viikkolomaosaketta Lapissa, Ivalo Saariselällä, viikot 10 ja 35
yksi lomaosake Lapinniemen kylpylässä, Tampereella, viikko 41
opiskelustipendejä 10 kappaletta, a’ 170 euroa
lomastipendejä 20 kappaletta, a’ 170 euroa
harraste/kulttuuristipendejä 15 kappaletta, a’ 50 euroa
Jytyn kalenteri halukkaille!
kukkakaupan lahjakortti, a’ 20 euroa, jokaisesta uudesta jäsenestä
uusille jäsenille lahjaksi muistitikku sekä 20 euron kukkalahjakortti

5. YHDISTYKSEN JÄSENMAKSUT
PÄÄTÖKSEN MUKAAN:

VUODELLE

2014

VUOSIKOKOUKSEN

Vuonna 2014 varsinainen jäsenmaksu on 1,4 % ennakonpidätyksen alaisesta tulosta.
Tämä koskee myös vuorotteluvapaalla olevia ja peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea
saavia jäseniä.
Työttömyyskassan jäsenmaksuosuutta eivät liitolle maksa jäsenet, jotka olivat itsenäisiä
liikkeenharjoittajia, tai saavat vanhempainrahaa, työttömyyskassan etuuksia,
peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea, ja eivät saa palkkaa.
Hoitovapaalla tai muutoin ilman palkkatuloja olevien jäsenten jäsenmaksu on 3,50 €/kk.
Opiskelijoiden jäsenmaksu on 10 € lukukaudelta. Vähintään kuukauden kestävältä
karenssiajalta jäsenmaksu on 3,50 €/kk. Eläkeläisten (työsuhde kokonaan päättynyt)
jäsenmaksu on 20 €/vuosi. Osa-aikaeläkkeellä ja osa-työkyvyttömyyseläkkeellä olevat
maksavat jäsenmaksun vain palkkatulosta.

6. JÄSENREKISTERI
Muistakaa käydä myös päivittämässä yhteystietonne Jytyliiton
sivuilla olevassa ”Jässäri”-jäsenrekisteriohjelmassa. Kiitos kaikille
niille yli 400 jäsenelle jotka ovat laittaneet sinne myös
sähköpostiosoitteensa. Toivonkin että mahdollisimman moni, jonka sähköpostiosoite
sieltä vielä puuttuu niin lisää sen. Tänä päivänä kun suurin osa tiedottamisesta tapahtuu
esim. Jytyliiton kautta suoraan sähköpostiin sähköisesti. Lisäksi meille neuvonta-alan
sopimuksen piirissä oleville jäsenille tullaan tekemään jäsenkysely syyskuun 2014 alussa
sähköpostin välityksellä.

7. TIEDOTTAMINEN
NEUVOn sivuja tullaan jatkossa päivittämään aiempaa aktiivisemmin. Muista siis käydä
katsomassa sivujamme osoitteessa: neuvo.info ja pysyt mukana yhdistyksen
ajankohtaisissa asioissa ja tapahtumissa. Kotisivuihin liittyvissä asioissa voit olla
yhteydessä tiedottaja Katri Salmiseen, yhteystiedot löytyvät seuraavalta sivulta.

OTA YHTEYTTÄ!
NEUVO

Puheenjohtaja Tero Ylikylä, puh. 040 0590 251, tero.ylikyla@proagria.fi
Sihteeri Minna Päivärinta, puh. 040 509 1511, minna.paivarinta@proagria.fi
Rahastonhoitaja ja koulutusvastaava Tuija Väyrynen, puh. 050 0426 723,
tuija.vayrynen@proagria.fi
Nuorisovastaava ja tiedottaja Katri Salminen, puh. 050 664 74,
katri.salminen@proagria.fi
ProAgria keskusten pääluottamusmies Minna Päivärinta, 040 5091 511,
minna.paivarinta@proagria.fi.
Minnan äitiysloman aikana tehtävää hoitaa varapääluottamusmies Arja
Kananoja puh. 040 507 04575 arja.kananoja@proagria.fi
Faban luottamusmies
tiina.tahvonen@faba.fi

Jyty

Tiina

Tahvonen,

puh.

työ

0400

614 108,

Edunvalvonta ym. työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki, puh. 020 789 3717,
veli.vahamaki@jytyliitto.fi
Jäsenrekisteriasiat;
Ari
Poutanen,
puh.
020 789
3734,
ari.poutanen@jytyliitto.fi tai jäsenrekisterin palvelunumero 020 789 3730
www.neuvo.info
www.jytyliitto.fi

Mukavaa kesää kaikille jäsenille! Nauttikaa Suomen upeasta kesästä ja luonnosta
sekä muistakaa myös levätä ja ladata akkuja tulevaa talvea varten.

Porissa 5.6.2014

Tero Ylikylä
puheenjohtaja

